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Johtaminen, oppiminen ja Web 1.0 
 ”Tuotantolinja” 
Määräysjohtaminen 
”Kaiken varalta” (”Just-in-case”) -oppiminen 

Kulttuuriset askelmat 
 

Johtaminen, oppiminen ja Web 2.0 
Sosiaalinen  media 
Vuorovaikutus, jakaminen, yhteistyö 
Yhteisjohtaminen, uudistava johtaminen 
”Tarpeen mukainen” (”just-in-time”)  -
oppiminen 

(Gernsteinia 2013; Olanderia 2013 mukaellen) 

Web 3.0 
Tietointensiivisyys 
Semanttisuus (merkityksellisyys) 
(Turban et al. 2012) 

Johtaminen, oppiminen ja Web 3.0  
Räätälöity oppimispolku 
Jakaminen, verkostot, yhteistyö 
Dialoginen, uudistava ja 
verkostojohtaminen 
”Tarpeen mukainen” -oppiminen 

Web 4.0 
Ubiikki (”Läsnä-äly”) 
Sosiaaliset yhteisöt + älykkäät verkot 
(Turban et al. 2012) 



Source:  David Armano 
 The Micro-Sociology of Networks 
 

Vähemmän tällaista?….. (Kanter & Fine 2010) 



  
Armano: The Micro-Sociology of Networks (muokattu Kanter&Fine) 
 

Enemmän tällaista?…. (Kanter & Fine 2012) 



Reflektio: 

Kuinka vuorovaikutteinen on organisaatiokulttuurisi? 

Täällä jossakin?  
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ICT toimintakulttuurin rakentajana 

 
 
 
ICT muuttaa työvälineiden lisäksi myös toimintakulttuuria  
(Helakorpi 2005) 
 
Virtuaalisen tilan sulautuminen osaksi yhteisön jokapäiväistä toimintaa 
johtaa työyhteisön toimintatapojen ja kulttuurin uudistamiseen, 
työntekijöiden ”uuteen asiantuntijuuteen” (Vartiainen 2005). 

 
Teknologian hyödyntämiseen yrityksissä on arvioitu liittyvän 
maailmanlaajuisesti n. biljoonan euron talouskasvun potentiaali. Suurin 
hyöty on liitetty yritysten sisäiseen ja niiden väliseen yhteistoiminta.  Keskiössä 
ovat tehokkaampi viestintä ja joustavampi yhteistyö. (McKinsey 2012) 
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Dinnovatiivisuuskysely 2012 - 2013, N = 2748 
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Dinnovatiivisuuskysely, N=2748 
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Verkossa toimittaessa on tärkeää: 

 
• tunne kuulumisesta yhteisöön & sitoutuminen 
• luottamus ja läsnäolo; esittäytymiset, lämmittelyt 
• dialoginen tiedon luominen ja kehittyvä tieto 
• näiden ”vaiheiden” välisten siltojen 

rakentaminen. 
 

(Lähde: Ihanainen & Nurmi 2007 ”Dialogihorisontti onnistuvassa verkko-oppimisessa”. 
Teoksessa (toim.): Ammattikasvatuksen soihdunkantoa) 

 

 

 

Dialogisuutta edistävä ICT? 
 



 

Dialogisen johtamisen sekä tieto- ja 
viestintäteknologian hyödyntämisen 

edellytyksiä 
 

 

 

1. Aktiivisuus 

 

2. Avoimuus 
 

3. Tiedon jakaminen ja yhteiskehittäminen 
 

4. Epävarmuuden sietokyky 
 

5. Voimavarat / ajan käyttö 

 

6. Inhimillisyys 

 

7. Kannattelu/ylläpitäminen 
 



1. Aktiivisuus  

 Vaikutusmahdollisuudet  

• missä teen työtäni (15%) 

• työvälineet (34%) 

• osallistuminen omaa työtä 
koskeviin muutoksiin jo 
suunnitteluvaiheessa (36%) 

• työyhteisön toimintaa 
koskevaan päätöksentekoon 
(39%) 

• omaa työtä koskeva 
päätöksenteko (48%) 

 Osallistumismahdollisuudet 

• strategiat (56%) 

 Esimiestyö ja johtaminen  

• luo osallistumisen ja 
vaikuttamisen mahdollisuuksia 
(66%) 

 

 Etätyö 

 Vuorovaikutteiset 
sovellukset/alustat 

 Dokumentin hallinta ja 
työryhmäohjelmistot  

ICT:n luomia 
mahdollisuuksia 

Dinnovatiivisuuskysely-  

kehitettävää 



2. Avoimuus 

 Avoimuus 
 avoin keskustelu epäonnistumisista, 

virheistä ja ”mokista”  (61%) 
• keskustelut virallisissa kokouksissa 

(66%) 
• tiedon ja osaamisen jakaminen (66%) 

 Tiedon kulku ja viestintä 
• avoimuus (57%) 
• tehokkuus, tarkoituksenmukaisuus 

(57%) 
• toimii hyvin (62%) 

 Johdon ja esimiesten viestintä 
• sähköinen (50%) 

 Teknologiavälitteinen tiedon kulku ja 
viestintä 
• tiedon jakaminen ja viestintä (62%) 

 Uudet ideat ja aloitteet 
• myönteinen suhtautuminen (58%) 

 Hyvien käytäntöjen 
jakamisalustat (esim. wiki) 

 Netiketti s-postissa 

 Viestintäkanavien sisältöjen 
kohdistus 

 Netti-ideapankki 

Dinnovatiivisuuskysely-  

kehitettävää 
ICT:n luomia 

mahdollisuuksia 



3. Tiedon jakaminen ja yhteiskehittäminen 

 Oppiminen ja uudistuminen, uudet 
ideat ja aloitteet 

• aika ja voimavarat uuden 
kehittelyyn (36%) 

• luovat ja ”hullut” ideat sallittuja 
(40%) 

• kannustetaan hankkimaan 
työyhteisön ulkopuolelta (41%) 

• hyödynnetään ulkopuolelta 
hankittua tietoa (50%) 

• myönteinen suhtautuminen (58%) 

• hyödyntäminen (60%) 

• ideoidaan yhdessä (61%) 
 

 Tiedon ja osaamisen jakaminen: 

• jaetaan avoimesti (66%) 

 

 Netti-ideapankki (uusi 
aloitelaatikko) 

 Vinkkejä verkostosta jakoon 
(some-sovellukset) 

 Sisältöjen kerääminen 
organisoidusti (hlöt) 

 Lajiteltu, organisoitu tieto 

Dinnovatiivisuuskysely-  

kehitettävää 

ICT:n luomia 
mahdollisuuksia 



4. Epävarmuuden sietokyky 

 Oppiminen ja uudistuminen 

• Luovat ja hullut ideat sallittuja 
(40%) 

• Kriittisyys ja 
kyseenalaistaminen sattua 
(60%) 

• Opitaan epäonnistumisista, 
virheistä ja mokista, avoimuus 
(61%) 

 

 Esimiestyö ja johtaminen 

• tasapuolisuus ja 
oikeudenmukaisuus (70%) 

 

 Ryhmäsuunnittelun 
järjestelmät 

 Hyvät esimerkit sekä 
huonoista/hyvistä 
tapauksista 

 Osaamisryhmien 
organisoiminen 

ICT:n luomia 
mahdollisuuksia 

Dinnovatiivisuuskysely-  

kehitettävää 



5. Voimavarat ja ajankäyttö 

 Vaikutusmahdollisuudet 

• työpaineet (33%), työtahti (45%), 
työmäärä (29%) 

• oman työn muutoksiin jo 
suunnitteluvaiheessa (36%) 

• työyhteisön toimintaa koskevaan 
päätöksentekoon (39%) 

• työn sisällöt (57%) 

 Tavoitteiden mitoitus voimavaroihin 
nähden (46%) 

 Esimiestyö ja johtaminen 

• läsnä ja kuuntelee (65%) 

 Kehittäminen ja uudistuminen: 

• aikaa ja voimavaroja uusien 
ideoiden kehittelyyn (36%) 

• aikaa arjessa ajattelulle ja ideoinnille 
(43%) 

• säännölliset kehittämistilaisuudet 
(62%) 

 

 Työn kuormituksen 
seuranta 

 Sisäinen mentorointi 

 Tavoite/ 

palkitsemisjärjestelmät 

 ”Sometus” oman ja ryhmän 

työn kehittämiseksi 

 ”Kasvokkain ja verkossa”- 
reflektiotilaisuudet 

Dinnovatiivisuuskysely-  

kehitettävää 

ICT:n luomia 
mahdollisuuksia 



6. Inhimillisyys 

 Esimiestyö ja johtaminen 

• on läsnä ja kuuntelee (65%) 

• tukee sosiaalisia suhteita 
(64%) 

 

 Työyhteisön 
toimintaperiaatteet 

• tasa-arvoinen kohtelu 
(koulutuksessa, etenemisessä 
ja arvioinnissa) (70%) 

• keskinäinen arvostus (71%) 

• oikeudenmukaisuus ja 
tasapuolisuus (77%) 

 

 Netiketti sähköisen 
viestinnän käytössä 

 Vastausviiveiden hallinta 

 Viestintävastaavien roolit 
työyhteisössä 

 Tasa-arvoinen palaute 

Dinnovatiivisuuskysely-  

kehitettävää 

ICT:n luomia 
mahdollisuuksia 



7. Kannattelu/ylläpitäminen 

 Esimiestyö ja johtaminen 

• on läsnä ja kuuntelee (65%) 

• tukee sosiaalisia suhteita (64%) 

• ratkoo ristiriitoja (68%) 

• huolehtii työhyvinvoinnista ja 
jaksamisesta (68%) 

 

 Yksilöllisyys 

• esimies mahdollistaa 
yksilölliset työ- ja tehtäväkuvat 
(71%) 

 

 Työyhteisön piirteet 

• tasa-arvoinen kohtelu 
(koulutus, eteneminen, 
arviointi) (70%) 

• keskinäinen arvostus (71%) 

• erilaisuutta ja yksilöllisyyttä 
kunnioitetaan (73%) 

 

 

 Viestintä kasvokkain ja 
verkossa, mutta 
integroidusti 

 Sosiaalisten tilanteiden 
luonti arkityön lisäksi 

 Raportointi oman yksikön 
menestyksestä 

Dinnovatiivisuuskysely-  

kehitettävää 

ICT:n luomia 
mahdollisuuksia 



 
 Oppimisen tilojen rakentaminen, hyödyntäminen työn arjessa  

• johdon ja henkilöstön osaaminen 
 

 Johdon tuki ja itse tekeminen/näkyvyys/esimerkillisyys 
ratkaisevassa asemassa 

 
 Johdon pitää tukea ja edistää dialogista ICT:n hyödyntämistä 

osana organisaation perustehtävää 
• Henkilöstö mukaan suunnitteluvaiheessa 
• Yksilöllinen perehdyttäminen ja tuki, esim. 

kehityskeskusteluissa, osaamisvajeisiin vastaaminen 
• Velvoittaminen, vastuuttaminen, puuttuminen ja seuranta 

 
 Rakenteet (organisaatio, työn organisointi, ajattelu- ja toiminta) 

murroksessa! 

Mitä dialogisuuden toteutuminen 
edellyttää? - Johtopäätöksiä 


